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E-sporočanje stanja vodomera je omogočeno preko naše
spletne strani www.ibled.si, Komunalna dejavnost.
Obrazec boste našli na prvi strani desno, v območju Ekomunala, oziroma je obrazec dostopen na povezavi:
http://www.infrastruktura-bled.si/sl/e-komunala/vpisstanja-stevca-za-vodo.
Stanje vodomera lahko sporočate po 25. dnevu tekočega
meseca in najpozneje do 3. dneva naslednjega meseca,
kar bo upoštevano pri tekočem obračunu komunalnih
storitev. Če boste stanje vodomera sporočali mesečno,
bo obračun komunalnih storitev izveden po dejanski
porabi, v nasprotnem primeru bo obračunana akontacija.
Zaradi točnosti mesečnega obračuna predlagamo, da
stanje vodomera odčitavate zadnji dan v mesecu, stanje
pa nato sporočite najkasneje do 3. dneva naslednjega
meseca. Na ta način bo sporočeno stanje podlaga za
obračun storitev vodarine. Prepozno sporočena stanja se
pri tekočem obračunu ne bodo upoštevala. Prednosti esporočanja stanja vodomera prinašajo izogib poračunom
ali preplačilom ter hitro odkrivanje morebitnih napak na
priključku. V letošnjem letu je bilo kar nekaj težav pri
vodnih priključkih na vrtu.

Skladno s koledarjem odvoza odpadkov z mesecem
septembrom ponovno začenjamo z odovzom kosovnih
odpadkov. Termini prevzema odpadkov za posamezno
naselje in ulico so datumsko določeni na Koledarju
odvozov 2021. Prosimo vas, da najpozneje en teden pred
želenim terminom odvoza oddajte izpolnjen bon za odvoz
kosovnih odpadkov in se tako uvrstite na listo za odvoz. O
točnem datumu odvoza boste obveščeni. Dan pred
odvozom pripravite odpadke. Odpadke je treba pripraviti
na enem prevzemnem mestu, ki mora omogočati dostop
specialnemu vozilu in enostavno nakladanje s hiabom. To
prevzemno mesto mora biti na naslovu, ki je navedeno na
bonu. Odpadke bomo odpeljali samo v primeru, če boste
bon oddali pravočasno in se bomo dogovorili o terminu
odvoza na ustrezni lokaciji.
Med kosovne odpadke sodijo pohištvo, bela tehnika
(rabljeni štedilniki, pralni in pomivalni stroji, hladilni aparati
...), mali gospodinjski aparati, računalniki, televizije,
kopalniška oprema, vzmetnice, preproge, kolesa in drugi
kosovni predmeti iz gospodinjstva. Opozarjamo vas, da
mešani odpadki, gradbeni material, strešna kritina
(salonitne plošče ...), avtomobili, avtomobilski deli ipd., ne
sodijo med kosovne odpadke in jih ne bomo odpeljali.

Velikokrat smo že opozarjali na problematiko prepolnih ekoloških otokov in vas prosili za pravilno in skrbno uporabo le-teh. Uporaba
zbiralnic ločenih frakcij je dovoljena izključno gospodinjstvom, v njih je prepovedano nepravilno odlaganje odpadkov: nepravilno
odlaganje v obstoječe zabojnike, odlaganje odpadkov poleg zabojnikov ali v bližino zbiralnice.
Gospodinjstva občin Bled in Gorje ponovno pozivamo, da na ekoloških otokih odlagate le ločeno zbrane
odpadke (odpadna mešana embalaža, papir in papirna embalaža, steklena embalaža, biorazgradljivi
kuhinjski odpadki ter zeleni vrtni odpad), ostale odpadke pa pripeljete v zbirni center na Rečiški cesti. Glede
na to, da se ekološki otoki kljub rednemu in pogostemu praznjenju spreminjajo v manjša odlagališča
odpadkov, vas prosimo, da odpadke pripeljete na zbirni center.
Ker verjamemo, da vam je mar za izgled naše okolice, vas prosimo, da upoštevate navodila in tako s
skupnimi močmi naredimo nekaj za vse nas, hkrati pa se zahvaljujemo vsem, ki dosledno ločujejo odpadke.
Delovni čas zbirnega centra:
ponedeljek–petek: 7.00–19.00
sobota: 8.00–12.00

Delovni čas:
Ponedeljek, torek, četrtek
in petek:
8.00 – 12.00
Sreda:
13.00 – 17.00

